
Сексуальне насильство, діти
Вступ

Сексуальне насильство над дітьми відбувається, коли особа залучає дитину або підлітка до сексуальної активності. Сексуальна
активність включає в себе неналежні дотики та сексуальну поведінку без дотиків. Сексуальне насильство може здійснювати:

дорослий чинить насильство стосовно підлітка або дитини молодшого віку.•
підліток чинить насильство стосовно дитини молодшого віку.•
друг або родич, наприклад, старша дитина, чинить насильство стосовно членів сім'ї або друзів молодшого віку.•

Примусова спроба або фактичне сексуальне проникнення називається сексуальним насильством. Проникнення може бути
вагінальним, пероральним або анальним. Будь-яка дитина може стати жертвою сексуального насильства або нападу.
Сексуальне насильство будь-якого типу ніколи не є провиною дитини, яка стала жертвою насильства.

Які причини?
Специфічних причин сексуального насильства над дітьми немає, але цьому можуть сприяти наступні фактори:

погані стосунки між батьками і дитиною.•
бідність.•
відсутність освіти щодо розвитку дитини.•
зловживання наркотичними речовинами.•
проблеми з батьками та родиною.•

Що підвищує ризик?
Цей тип насильства частіше може трапитися, якщо:

у родині є випадки насильства.•
сексуальний насильник зазнав сексуального насильства.•
сексуальний насильник і дитина мають проблеми із психічним здоров'ям.•
дитина, над якою вчинили сексуальне насильство, хвора.•
родина переживає багато стресів.•

Які ознаки або симптоми?
Існують фізичні, емоційні та поведінкові ознаки сексуального насильства.

Фізичні ознаки сексуального насильства

Дискомфорт і травма статевих органів або отвору між сідницями (анус).•
Часті інфекції сечових шляхів.•
Незрозумілі травми або травми, які не відповідають поясненню.•
ІПСШ (інфекція, що передається статевим шляхом).•
Вагітність.•

Емоційні ознаки сексуального насильства
Незвичайні проблеми зі сном, включаючи нічні кошмари та нетримання сечі в ліжку.•
Сильні негативні реакції на перебування поруч з певною людиною.•
Уникнення певних місць чи ситуацій або небажання відвідувати школу.•
Депресивний настрій.•
Відсторонення від друзів.•
Втрата інтересу до діяльності, яка зазвичай подобається дитині.•
Менше інтересу до особистої гігієни або зовнішнього вигляду.•

Поведінкові ознаки сексуального насильства

Агресія або ворожість.•
Депресивний афект.•
Низька впевненість у собі.•
Погана успішність у школі.•
Сексуальна поведінка або використання сексуальних слів, що не відповідають віку дитини.•
Екстремальні зміни у поведінці, такі як:•

самопошкодження.○



втеча.○
обмірковування або погроза самогубства.○
спроба вчинити з іншою дитиною те, що зробили з дитиною.○

Як це діагностується?

Часто зовнішніх ознак, які можна використовувати для діагностики сексуального насильства над дітьми, немає. Сексуальне
насильство може розпізнаватися:

батьки або лікарі можуть ставити певні запитання, щоб допомогти виявити насильство.•
дитина, над якою вчинили сексуальне насильство, просить допомоги або розповідає дорослому, якому довіряє.•

Як це лікується?

Сексуальне насильство над дітьми можна лікувати наступним чином:

лікування будь-яких тілесних ушкоджень.•
профілактичне лікування ІПСШ. за необхідності також можуть бути призначені екстрені протизаплідні засоби
(контрацепція).

•

лікування психічного здоров'я з кимось, хто спеціалізується на лікуванні дітей, які пережили сексуальне насильство.
Лікування психічного здоров'я може включати:

•

терапія, орієнтована на травму.○
когнітивна поведінкова терапія.○
ігрова терапія для дітей молодшого віку, які, можливо, не можуть говорити про (висловлювати) свої почуття щодо
насильства.

○

терапія батьків з дитиною.○
групи підтримки для дітей, які постраждали від насильства, та їхніх сімей.○
сімейна терапія.○

Вдома дотримуйтеся цих інструкцій:

реагуйте турботливо та уважно

Не ігноруйте проблему або не звинувачуйте свою дитину.•
Будьте спокійними та виявляйте підтримку. Не відкидайте те, що Вам розповідає Ваша дитина. Це серйозно.•
Вірте своїй дитині та запевніть її, що Ви вживете заходів, щоб переконатися, що насильство припиниться.•

Зверніться по медичну допомогу

Якщо Ви вважаєте або знаєте, що Ваша дитина щойно зазнала сексуального насильства або нападу:

Якомога швидше відведіть її у безпечне місце.•
Негайно зверніться по медичну допомогу. Зателефонуйте до місцевої служби невідкладної медичної допомоги. Ваша
дитина повинна пройти медичне обстеження на наявність ознак сексуальної активності. Під час фізикального обстеження
також можуть збиратися юридичні докази. Перед фізикальним обстеженням:

•

не дозволяйте Вашій дитині приймати душ або ванну, розчісувати волосся або очищати будь-які частини тіла.○
не дозволяйте Вашій дитині їсти, пити, мочитися або випорожнюватися, якщо це можливо.○
не дозволяйте Вашій дитині переодягатися.○

Безпека

Тримайтеся подалі від місця, де Ваша дитина могла зазнати насильства. Це може передбачати перебування у притулку або
з другом.

•



Найближчим часом ходіть з Вашою дитиною на заходи, доки Ви обоє не почуватиметеся у безпеці.•
Повідомляйте про підозрюване або фактичне насильство або напад до місцевих органів влади, таких як правоохоронні
органи та відповідні державні органи із захисту дітей. Це може бути важко, особливо якщо це член сім'ї, але захист Вашої
дитини є найважливішим, що Ви можете зробити в цей час.

•

Розмова з Вашою дитиною

Слухайте Вашу дитину та поважайте її почуття. Під час розмови про насильство на Вашу дитину не слід тиснути.•
Не запитуйте Вашу дитину про можливе сексуальне насильство перед особою, яка підозрюється у вчиненні насильства.•
Сексуальне насильство — це складна тема для обговорення, тому не поспішайте і дайте Вашій дитині достатньо часу, щоб
розповісти Вам, що сталося.

•

Запобігання сексуальному насильству

Важливо, щоб Ваша дитина відчувала здатність ставити запитання та висловлювати занепокоєння. Поговоріть з Вашою дитиною
про:

здорові межі. Допоможіть Вашій дитині навчитися говорити «ні» та знати, що потрібно говорити, якщо вона почуває себе
некомфортно.

•

належні дотики. Навіть дуже малі діти повинні знати, що таке належний дотик, а що ні.•
правильні назви частин тіла.•
довіра своїм почуттям. Заохочуйте дитину йти або просити про допомогу в ситуації, в якій вона не почувається у безпеці.•
не потрібно секретів. Заохочуйте Вашу дитину розказати Вам, якщо трапиться щось, що змушує Вашу дитину почуватися
некомфортно або у небезпеці.

•

безпека в Інтернеті. Скажіть Вашій дитині, що вона ніколи не повинна розголошувати персональну інформацію в Інтернеті.
Порекомендуйте Вашій дитині триматися подалі від онлайн-чатів або інших онлайн-форумів. Чати, які здаються
безпечними та навіть корисними, можуть використовуватися злочинцями, щоб знайти або переконати Вашу дитину
зустрітися з ними.

•

Загальні інструкції

Знайдіть місцеві ресурси, щоб отримати більше допомоги та підтримки, наприклад, кризовий центр з питань сексуального
насильства або професійних консультантів, які спеціалізуються на лікуванні дітей, які стали жертвами сексуального
насильства.

•

Часто корисно відвідати консультації з Вашою дитиною, перш ніж очікувати, що дитина піде самостійно.•
Давайте безрецептурні та рецептурні лікарські препарати лише згідно із вказівками лікаря.•
Приходьте на всі візити подальшого спостереження. Це важливо.•

Негайно зверніться по допомогу, якщо:
Ви вважаєте, що Ваша дитина нещодавно стала жертвою сексуального насильства.○

Ваша дитина говорить про заподіяння собі шкоди, заподіяння шкоди іншим людям або діяла відповідно до цих думок.○

Якщо Ви коли-небудь відчуєте, що Ваша дитина може завдати шкоди собі або іншим, або якщо вона ділиться думками
про те, щоб покінчити із собою, негайно зверніться по допомогу. Ви можете звернутися до найближчого відділення
невідкладної медичної допомоги або:

Зателефонуйте до місцевої служби невідкладної медичної допомоги.•
Зателефонуйте на довідкову лінію з допомоги у суїцидальних ситуаціях.•



Підсумок
Існують фізичні, емоційні та поведінкові ознаки та симптоми сексуального насильства над дітьми.○

Якомога швидше зверніться по медичну допомогу для Вашої дитини та проконсультуйтесь, щойно це буде
обґрунтовано.

○

Тримайтеся подалі від місця, де Ваша дитина могла зазнати насильства. Це може передбачати перебування у притулку
або з другом.

○

Будь-яка дитина може стати жертвою сексуального насильства або нападу. Сексуальне насильство будь-якого типу
ніколи не є провиною дитини, яка стала жертвою насильства.

○

First Completed: October 19, 2022 | Last Completed: October 19, 2022 | Last Completed with Full Clinical Review: ——
Elsevier Interactive Patient Education ©2022 Elsevier Inc.




